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המקיפה  התיאוריה  נכתבה  ה–20  המאה  בתחילת  רק 
אותנו  מצחיק  מה  חמקמק:  סוד  אותו  את  שמנתחת 
של  ביולוגי  כצורך  בחיינו  למרכזיותו  יחסית  ולמה. 
ויחסית  כצורך חברתי מהמדרגה הראשונה,  וגם  ממש 
לנוכחות העצומה שלו ביצירה האמנותית האנושית בכלל 
כך מעט  זכה לכל  והדרמטית בפרט, מדהים שההומור 
ניתוחים ותיאוריות בדברי ימי הגות האסתטיקה. או שאולי 
להפך, הדבר הבסיסי ביותר הוא גם הדבר שאותו הכי קשה 
להסביר ולבצע. משהו שאיכשהו כולנו יודעים בחוש, אבל 

לא מסוגלים באמת להסביר. כמו אהבה.
החוקים הבלתי כתובים והכתובים שמקיפים ומגדירים את 
רוב רובו של התוכן )הומוריסטי ולא הומוריסטי כאחד( 
שאנחנו צורכים היום, קשורים לחוקי האסתטיקה שניסחו 
והמשמעותי  השיטתי  קשים.  לבטים  כדי  תוך  היוונים 
המונומנטלי  שבחיבורו  אריסטו,  כנראה  היה  שבהם 
)335–330 לפנה”ס( קבע את תצורתה של  ‘הפואטיקה’ 
הדרמה המערבית. הדרמה הזאת מקיפה  למעלה מ–2,400 
שנות תיאטרון, בערך, אבל ממנה התפתחו גם הקולנוע, 

הטלוויזיה ואפילו סרטוני יוטיוב. 
אבל מה לגבי ההומור? אריסטו מנסח ב’פואטיקה’ את 
ציטוטים  ומזכיר שם  החוקים הבסיסיים של הטרגדיה, 
חיבור אחר שלו, שעסק בתיאוריה  כנראה  ממה שהיה 
של הקומדיה, אבל למרבה הצער לא שרד. אחרי אריסטו 
כתבו כמובן על הקומדיה, אבל נראה שרק בתחילת המאה 
ה–20 נכתבה התיאוריה המקיפה שנלמדת כיום בבתי ספר 
ומבטאת את אותו סוד חמקמק - מה מצחיק אותנו ולמה. 
)1901( מאת הפילוסוף  ‘הצחוק’  מדובר במאמר המכונן 
)1941–1859(, שהיה  לואי ברגסון  הצרפתי–יהודי אנרי 
פילוסוף ומסאי מחונן ופורה, ואף זכה בפרס נובל לספרות 
בשנת 1927. במאמר ברגסון מציג שלושה תנאים מרכזיים 

לצחוק, שבלעדיהם, לטענתו, אי אפשר ליצור קומדיה.
על פי ברגסון, האויב  הצחוק מחייב השעיה של הרגש. 
הגדול ביותר של הצחוק הוא הרגש. ברגע שאדם מזדהה 
רגשית עם מקור הלעג, הוא לא יכול לצחוק. אנחנו חייבים 

להרדים זמנית את הרגשות על מנת לצחוק.

ככל שיש יותר אנשים מסביב  הצחוק הוא עניין חברתי. 
ככה יותר קל לצחוק. צחוק הוא דבר מידבק, ולכן קומדיות 
קומיים  מחזות  חי,  קהל  מול  מוקלטות  טלוויזיוניות 
בתיאטרון מוצגים מול קהל תוך כדי חזרות כדי לקבל 

פידבק על מה מצחיק ומה לא, וכדומה.
אין קומי, אלא בדברים אנושיים. מקור הצחוק הוא תמיד 
יפה, אפשר לחוש  במשהו אנושי. אפשר להתרגש מנוף 
יראה ופחד מפני התפרצות הר געש, אבל רק בני אדם 

יגרמו לנו לצחוק.  
שעשויים  ככאלה   מזכיר  שברגסון  נוספים  עקרונות 
להביא לצחוק אצל קורא או צופה, הם: חיה שמתנהגת 
גבר שמתנהג  חיה,  או אדם שמתנהג כמו  כמו אדם, 
אדם  מבוגר,  כמו  ילד  גבר,  כמו  ואישה  אישה  כמו 
כמו  שמתנהגת  מכונה  או  מכונה  כמו  שמתנהג 
המכונה  ידי  על  נבלע  צ’פלין  צ’רלי  )זוכרים את  אדם 
וזוכרים  אותה?  מודרניים’ אבל ממשיך לתקן  ב’זמנים 
בכוח  מנסה  שכמו  האוטומטית  ההאכלה  מכונת  את 
לעשות  הנגררת  דמות  סרט?(.  באותו  אותו  לחסל 

צרכים בין  התנגשות  לעשות,  חייבת  שהיא   משהו 
גופניים ארציים ככל האפשר לשאיפות רוחניות גבוהות 

ככל האפשר.
ברגסון כולל גם אזכור למה שהוא מכנה ‘אובדן גמישות’ 
כאשר הגוף לא מצליח להסתגל למצב חדש, אבל האדם 
שיושב  לאיש  ממצבו.  התעלמות  תוך  לנסות  מתעקש 
ולצעוק  קפוא  להישאר  במקום  הגב,  נתפס  ספה  על 
בכאב הוא מנסה להגיע בכל זאת לגלידה שאכל, אבל 
גופו הנוקשה נופל כמו פסל ברונזה באותו מצב נוקשה. 
הדוגמאות הללו ואחרות מסתכמות במסקנה הבסיסית של 
ברגסון לגבי הצחוק: מה שמצחיק אותנו הוא התנהגות 
לנו מחד  בני אדם. המכאניות מאפשרת  מכאנית של 
גיסא לנתק את ההזדהות שלנו, כיוון שהדמויות, גם אם 
הן נראות אנושיות, לא לגמרי מתנהגות באנושיות אלא 
מושפעת  ולא  מהמתרחש  מכאנית, שמנותקת  בצורה 
גיסא ההתנהגות המכאנית מפתיעה כל  ומאידך  ממנו, 
פעם מחדש וסותרת את הציפיות שלנו. מכאניות יכולה 

להתקיים גם בדיבור בלבד, ללא כל אלמנט פיזי. 

עניין  לא  כמובן  הוא  חברתית  לביקורת  ככלי  הומור 
היווני  ומתמיד, מהתיאטרון  מאז  קיים  היה  הוא  חדש. 
ועד לתוכניות סאטירה בימינו. ההומור עוזר לרכך את 
וגם  יותר עבור הצופה,  הביקורת, להפוך אותה לנעימה 
להגן על היוצר מפני צנזורה או כעס בבחינת ‘מה שמותר 
נשמרים  ימינו  של  בסאטירה  גם  המלך’.  של  לשוטה 

העקרונות של ברגסון כדי לייצר הומור. 
ברגסון עצמו, אגב, זכה לסוף לא מצחיק בכלל. כשהיה בן 
80 כבשו הנאצים את  עירו פריז. שנה לאחר מכן, ב–1941, 
הוא נפטר מדלקת ריאות שבה לקה בשעה שעמד שעות 
כיהודי אצל רשם האוכלוסין  כדי להירשם  רבות בקור 
בעיר. הוא הותיר אחריו כמות עצומה של מחקרים וכתבים 
‘הצחוק’ היא שנוגעת בנו  פילוסופיים, אבל עבודתו על 

ורלוונטית עבורנו יותר מכל. 

יונתן אסתרקין
מתוך מאמר שפורסם בליידי גלובס, אפריל 2015

המכניקה של הצחוק

המכניקה
של

הצחוק
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של  )הקומדיה  דל’ארטה  הקומדיה  על  ראשונות  עדויות 
האומנים( אנחנו מוצאים כבר באמצע המאה ה-15, באיטליה. 
כריאקציה לתיאטרון הרנסנס הממוסד - שהציג באולמות 
רקע  על  ומכובדות,  מתונות  קלאסיות  מסכות  סגורים 
תפאורות משוכללות בפני קהל מצומצם של אצילים ובעלי 
ממון - פרצו קבוצות קטנות של שחקנים-ליצנים, שזו היתה 
אומנותם, אל כיכרות השווקים והציגו בלבן ההומה קומדיות 
קצרות, מאולתרות והמוניות. הלהקות נדדו בכרכרות גדולות 
ופרשו מתוכן את תפאורותיהן הפשוטות בפני כל. העלילות 
צעירים מאוהבים  זוג  היו סכמתיות, פשוטות, פשטניות: 
שאביה העיקש של הכלה סירב להשיאם כי רצה שתתחתן עם 
רופא רברבן ומשכיל לכאורה. הנאהבים, בייאושם, נעזרים 
שבהמשך  הנאהבת,  של  ובמשרתת  הנאהב  של  במשרת 
יתאהבו אף הם, כדי לתחבל תחבולות שבסופן ייאלץ האב 
להשיא את הזוג הצעיר. תחבולות המשרתים להפיל בפח 
את הזקן הסרבן היו העילה העיקרית לקיום ההופעה בכלל. 
העלילה הסכמתית, שחזרה על עצמה כמעט במדויק מהצגה 
יותר מהצדקה דרמטית קלושה לכל  לא  להצגה, שימשה 

המהומה.
מתווה  הסצנריו,  את  ושירתו  מאולתרים  היו  הדיאלוגים 
העלילה. להקות השחקנים, שבדרך כלל היו מחוברות בתוך 
עצמן גם בקשרי נישואין ומשפחה, כללו שחקנים שהתמחו 
את  גילם  הנאה  הצעיר  ספציפיות:  דמויות  של  בגילומן 
המאהב, המבוגר את האב, הגבוה את הרופא המתרברב או 
את הקצין הבור שחומד מצידו גם כן את הנאהבת הצעירה. 
לכל שחקן היה קטע שפיתח עם הזמן, מעין נאמבר קומי, 
או לאצו באיטלקית, שבעת ביצועו הביא לשיא את כישוריו: 

אקרובטיקה, קסמים, מהירות לשון או חיקוי מבטאים. 
השחקנים הופיעו בהמולת השוק, לאור יום, בפני קהל מעורב 
ממעמדות שונים, שעמד וצפה בכרכרה שהפכה לשעה קלה 
בקריאות  צחוק,  בשאגות  בהצגה  הקהל השתתף  לבמה. 
השתתפות, בעידוד השחקנים אך גם בקריאות בוז כלפיהם 

אם הלאצו שביצעו לא נשא חן בעיניו. 

קומדיה

 דל׳ארטה

קהלו  אל  כזה שפונה  וחדש,  שונה  תיאטרון  זה  היה 
בגובה העיניים ומתחת לחגורה. תיאטרון ישיר, צבעוני, 
אקרובטי וחי, ניגוד לסגנון התיאטרון הקפוא של להקות 

האקדמיה או של התיאטרון הביניימי שקדם לו.
יותר מ-200 שנה כבשה המסורת הזאת את חיי התושבים 
באיטליה, עברה אל צרפת ולכל אירופה, כשהמוכשרים 
והפכו  דווקא קריירות מזהירות  ביותר בליצנים עשו 
מחזאים  הגיעו.  שאליו  מקום  בכל  הקהל  לאהובי 
ומשוררים נכבשו בקסמי התיאטרון הארעי והחולף הזה 
וניסו לקבעו בטקסטים. המחזאים האיטלקים בני המאה 
גולדוני כתבו קומדיות שהיו  וקרלו  גוצי  ה-18 קרלו 

מבוססות על אלתורי הדל’ארטה. מולייר הצרפתי נשען 
על דמויות קומדיית השווקים בכל מחזותיו.

חייו:  את  קיפדה  גם  המאולתר  של  שהנצחתו  אלא 
הקומדיות  את  להציג  החלו  הגדולים  התיאטרונים 
ובכך  הכתובות שהיו מבוססות על הקומדיה דל’ארטה, 
עיקרו אותה מטריותה ומחיותה. הקהל נהר לתיאטרונים, 
והלהקות הנודדות האחרונות נעלמו  עזב את השווקים, 

כמעט כליל מהמפה באמצע המאה ה-18.
שוחר  הקולקטיבי  בזיכרון  נותרה  שמורשתם  אלא 
קומיקאי  בכל  והתגלתה מחדש  והיא שבה  התיאטרון 
דגול שפעל מאז ומעולם: צ’רלי צ’פלין חייב את מסורת 

האלתור שלו לנרטיב של הקומדיה דל’ארטה, וכל סצנת 
סלפסטיק מודרנית בכל קומדיה הוליוודית או בריטית 
בעצם מעירה מקברו את הלאצו הוותיק, רגע החסד של 
השחקן-האומן שבו הוא פשוט הצחיק את הקהל בפעולות 

קומיות מוטרפות. 

אבישי מילשטיין, דרמטורג התיאטרון
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זה לא סוד שהצחוק טוב לבריאות. אבל איך זה עובד? מה 
הופך את הפעולה הכל כך כיפית הזו למשהו שמקומו בסל 

התרופות? ואיך תוכלו להכניס עוד צחוק לחיים שלכם?
האקט הפיזי של צחוק הוא סוג של התעמלות קלה לגוף. 
כשאנחנו צוחקים, שרירי הפנים נמתחים, הדופק עולה, 
קצב הנשימה גובר ולכן גם כמות גדולה יותר של חמצן 
נכנסת לרקמות. אז לא, צחוק הוא לא תחליף למכון כושר, 
זו בהחלט תוספת טובה, שכמו כל פעילות גופנית  אבל 
תשפר את מצב בריאותך הכללי ותוריד את רמת החרדה.

צחוק טוב יכול גם לחזק את המערכת החיסונית ולעזור 
לנו להילחם בצינון. רמה נמוכה של חרדה ולחץ עוזרת 
למערכת החיסונית לשמור על חוזק, וכנראה שזו הסיבה 
הנוגדנים  כמות  את  מעלה  שהומור  הראו  שמחקרים 
יותר  הגדולה  לכמות  קשור  הזה  התהליך  גם  בגוף. 
הפסולת  את  לנקות  עוזרת  לגוף,  שנכנסת  חמצן  של 
מהאיברים ומחזקת את המערכת החיסונית. מחקר שנערך 
שצפו  נבדקים  מצא שאצל  קליפורניה  באוניברסיטת 

במשך שנה בקומדיות טלוויזיוניות )לא רצוף, אל דאגה(, 
26 אחוזים בכולסטרול הטוב. המחקר  הייתה עלייה של 
התמקד גם בחולי סכרת, שנמצאים בסיכון גבוה ללקות 
במחלות לב. אצל נבדקים אלה התגלו רמות נמוכות יותר 

של לחץ, ולכן גם סיכוי נמוך יותר לסבול מבעיות לב.
גישה חיובית וחיוך יכולים לעשות פלאים כשאתם במצב 
יותר  חמור  משהו  עליכם  עובר  אם  גם  אבל  רע.  רוח 
משביזות קלה, צחוק יכול לעזור לתפקוד המוח. הצחוק 
משחרר אנדורפינים, כימיקלים שגורמים להרגשה טובה, 
בדיכאון  נלחמים  השליליות,  התחושות  את  מרגיעים 
שאנשים  מראים  מחקרים  בנוסף,  חרדה.  ומורידים 
שנלחמים בחרדה באמצעות הומור נוטים להרגיש פחות 
בודדים, ומחקרים רבים הראו שאנשים שסובלים מכאבים 
יתכן  כרוניים מוטרדים פחות מהבעיה כשהם צוחקים. 
שמדובר פשוט בהסחת דעת, אבל זה בהחלט עובד. גם אם 
הצחוק לא יכול לרפא את הכאבים שלכם, הוא יכול לתת 

לכם רגע של הקלה.

לבריאותהצחוק טוב
איך בדיוק?

הצחוק מעורר את התיאבון. כך שאם אתם חולים או בדיכאון, 
את  לפתוח  לכם  בא  שלא  נמוך  כך  כל  שלכם  והתיאבון 
לעודד אתכם לאכול. מצד שני, אם  יכול  טוב  הפה, צחוק 
אתם דואגים למשקלכם - לפי מחקר שנערך באוניברסיטת 
ונדרבילט בטנסי, צחוק מעלה את שריפת הקלוריות בעד 20 

אחוזים.
אז אם קראתם את כל זה, ובמקום לצחוק - התבאסתם שאין לכם 

חוש הומור. מה עושים? הנה כמה טיפים שיעזרו לכם לצחוק:
לכו לצפות בקומדיה או צפו סדרה אהובה ומצחיקה.

בלו זמן איכות עם חבר מצחיק.
הצטרפו לקבוצת יוגה צחוק.

הכריזו על ארוחת ערב של צחוק - בקשו מכל אחד מהמשפחה 
לספר בדיחה אחת לפחות.

mako , 3.3.11גבי שאמה, מתוך מאמר שפורסם ב-

1011



13 12



לתת דרור
 לדמיוני

מלא עם תכונותיו המיוחדות, ובכן, חשבתי, זה אולי הרגע 
המאושר להתחיל ברפורמה עליה חלמתי תקופה כל-כך 
ארוכה. עלי לטפל בנושאים של הדמות: זהו המקור של 
קומדיה טובה. עם זה התחיל מולייר הגדול את הקומדיה 
שלו והביא אותה לכלל שלמות. האם טעיתי בכך שעודדתי 
את עצמי באופן זה? לא: כי נטיותי היו לקומדיה, וקומדיה 
טובה היתה מטרה ראויה עבורי. הייתי עושה טעות אם 
אני רק  הייתי מנסה להתחרות באמנים הגדולים. אבל 
שאפתי לשפר את התיאטרון של ארצי וזה דרש מידה לא 

גדולה של לימוד. 
המושלם".  "האדם  שנקראה  אופי  קומדיית  חיברתי 
ואני הייתי מרוצה. ראיתי  המחזה היה להצלחה נפלאה 
את האנשים נוטשים את משיכתם לפארסות, ראיתי את 
בו.  יכולתי להתפאר  ובא אך עדיין לא  השינוי ממשמש 
המחזה עדיין לא צומצם לדיאלוג והתפקיד הכתוב היחיד 
היה רק בראשי  זה של השחקן הראשי. כל השאר  היה 
פרקים. השתדלתי להתאים את עצמי לשחקנים. אך לא 
יכלו למלא את החלל בכשרון. לא היתה אחידות  כולם 
סגנונות שאיפיינה את ההפקה של מחזאי אחד. לא יכולתי 
לעשות את השינוי בבת אחת מבלי לעורר נגדי את כל 
מעריצי הקומדיה הלאומית, אך חיכיתי לרגע המתאים 

לתקוף אותם באומץ עם יותר כוח ויותר בטחון.
בקומדיה "שלושים ושתיים הצרות של ארלקינו" הוטל על 
אנטוניו סאקי התפקיד ואני הייתי בטוח בהצלחה. שחקן 

זה, שהוכר על הבמה האיטלקית בשם טרופלדינו הוסיף 
עם  היכרות מעמיקה  פעולותיו,  ושל  לחן הטבעי שלו 
אמנות הקומדיה. היה לו דמיון חי ומבריק, דבק בתמצית 
המחזה ותכנן איך להכניס דברים חדשים על-ידי חידודיו 
ותשובותיו השונות והלא צפויות, והקהל נהר לראות אותו. 
ניזון מהמחזאים הקומיים, מהמשוררים, מהנואמים  הוא 
יכולנו לזהות את מחשבותיהם  והפילוסופים. באילתוריו 
אנשים  הוא התאים את האמירות של  דעות,  הוגי  של 
גדולים אלה לעצמו ואותם משפטים נאצלים של הסופר 
ביותר כשהיו באים מפיו של  הרציני, הפכו למגוחכים 

שחקן מצויין זה. 
וכאן  לחיי  1787, שהיא שנת ה-80  הגעתי עתה לשנת 
ברצוני לסיים את ספרי. עבודתי אף היא הושלמה, הכל 
ואני ממשיך לשלוח את הכרכים שלי לעיתונות.  נגמר 
הביקורת על מחזותי תועיל לדיוק ולשיפור של הקומדיה 
הנסקרת, אך ביקורת על זכרונותי לא תוסיף שום תועלת 
לספרות. מכל מקום, אם כותב כלשהו ימצא לנכון לבזבז 
נוח,  עלי זמן כדי להרגיזני, חבל על זמנו. אני בעל מזג 
ספרים  ורק  מעט  קורא  אני  בגילי  כזה,  הייתי  תמיד 

מצחיקים. 

מתוך זכרונותיו של קרלו גולדוני שנכתבו על-ידו
אתר ״הבמה״

ויפה. אמי הביאה אותי  גדול  בוונציה בבית  נולדתי 
לעולם בלידה קלה, דבר שהגביר את אהבתה אלי 
לא  בעולם  הראשונה  הופעתי  על  ניכרת;  במידה 
זו  ועדינות  תינוקות,  של  כדרכם  בבכי,  הודעתי 
ונוח,  לאופי שקט  כאינדיקציה  למשפחתי  נראתה 
ההערצה  מושא  הייתי  מאז.  עליו  ששמרתי  דבר 
בבית: האומנת שלי טענה שאני פיקח, אמי לקחה 
ואבי לקח על עצמו לשעשע  על עצמה את חינוכי, 
אותי. הוא הזמין עבורי מופע בובות אותן תכנן בעצמו 
היה בשבילי  זה  ובגיל ארבע  בעזרת כמה מחבריו; 
וידע שאני אוהב מחזות,  בידור בשיאו. אבי, מאחר 
קטן  חלל  השיג  צעירים,  אנשים  של  חבורה  אסף 
ושם העלינו הצגות. בתחום השלטון של האפיפיור 
לא הותר לנשים לשחק על הבמה. אני הייתי צעיר, 
בהחלט מכוער, ועלה בגורלי לשחק תפקידים נשיים. 

פעם זכיתי אפילו בתפקיד מרכזי.
עבור תפקידי במחזה זכיתי לשבחים רבים. אבי אמר, 
כי נראה היה שהבנתי את התפקיד, אך כי לעולם לא 
אהיה שחקן טוב; ובכך הוא לא טעה. עכשיו חשבתי, 
אני יכול לתת דרור לדמיוני. עד כה עבדתי על נושאים 
ישנים, אך עתה עלי ליצור ולהמציא. בידי היתרון של 
שחקנים מבטיחים מאד. אך כדי שאוכל לנצל אותם 
לכל אדם  היטב.  עלי להתחיל להכיר אותם  היטב, 
אופי מיוחד, והמחזאי צריך לתת לו תפקיד בתיאום 
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קרלו גולדוני: מחזה 
 1793-1707

מחזאי איטלקי שמבקרי הספרות בימינו מונים בין גדולי המחזאים האירופאים. בין יצירותיו כמה 
ביותר של איטליה, הודות לתמהיל המוצלח של שנינות  והאהובים  מן המחזות המפורסמים 
וכנות. מחזותיו העניקו לבני תקופתו השתקפויות של עצמם ובמקרים רבים שיוו עניין דרמטי 

לחייהם, ערכיהם ולבטיהם של מעמדות הביניים שהחלו להטביע את חותמם בשנים ההן.
והצטרף אל להקת שחקנים  גילה עניין עמוק בתיאטרון מילדותו  בוונציה. הוא  נולד  גולדוני 
נודדים, למד משפטים והיה עורך דין, אבל לאחר שנים אחדות, פרש מן הקריירה שהחל בה ופנה 
לכתיבת מחזות וניהול תיאטראות. ב-1732 עזב את ונציה ועבר אל מילאנו ואחר כך לוורונה וחזר 
לוונציה. גולדוני נכנס לזירת התיאטרון האיטלקי עם טרגדיה, "אמאלסונטה", שהופקה במילאנו. 
ההצגה נחלה כישלון. עוד תקופת-מה המשיך גולדוני לכתוב טרגדיות, אבל תוך זמן לא רב גילה 
כי נטייתו הטבעית היא לקומדיה. ב-1738 כתב את הקומדיה הראשונה שלו, "האדם המושלם". 
וגם מאמני הקומדיה דל'ארטה, למעשה, הגיבורים של מחזותיו  הוא הושפע בעיקר ממולייר 
גולדוני פשוט העלה אותם על הכתב. לגולדוני  הם הדמויות המוכרות מהקומדיה דל'ארטה, 
מיוחסות כ-200 קומדיות שזכו להצלחה רבה בתקופתו ברחבי איטליה. הקומדיה "משרתם של 
שני אדונים" נכתבה בשנת 1743. בשנת 1757 נקלע גולדוני למחלוקת מרה עם המחזאי קרלו 
גוצי, שהביאה אותו לידי סלידה עמוקה מהעדפותיהם של בני ארצו, עד כדי כך, שב-1761 עקר 
חייו  לפריז, שם קיבל משרה בחצר כממונה על התיאטרון האיטלקי. הוא עשה את שארית 
בצרפת, וכתב את רוב מחזותיו ואת זכרונותיו בצרפתית. המצליח ביותר מבין המחזות שכתב 
בצרפתית היה "Le Bourru bienfaisant", לכבוד כלולות לואי ה-16 ומרי אנטואנט בשנת 1771. 
גולדוני נהנה מפופולריות בצרפת ועם פרישתו לוורסאי העניק לו המלך גמלה שאבדה אחרי 

המהפכה הצרפתית.

ניסים אלוני נוסח עברי 
1998-1926

 
נולד למשפחה קשת יום, שהתגוררה בשכונת פלורנטין בתל אביב. ''השכונה'' 
והדינמיות בה התנהלו ענייניה על ידי הילדים, סיפקו כר נרחב לדמיונו הפורה, 
כששנים רבות לאחר מכן תיאר אותה בסיפורי ה''ינשוף'' שלו. עם סיום לימודיו 
התיכוניים בבית הספר ''השכלה'' התגייס לנוטרות ושם החל לכתוב לשבועון 
''אשמורת''  סיום שירותו הצבאי התמנה לעורך הספרותי של  ''במחנה''. עם 
ולחבר מערכת ''בעין''. נטל חלק פעיל במלחמת העצמאות, כחייל קרבי. למד 

היסטוריה כללית ותרבות צרפתית באוניברסיטה העברית בירושלים.
אכזר מכל המלך בתיאטרון הלאומי הבימה  ב-1953 הועלה מחזהו הראשון 
ועורר הד גדול בקרב שוחרי התיאטרון. ב-1961 הועלה בהבימה מחזהו בגדי 
המלך שמיקם אותו כמחזאי ישראלי מוביל. ב-1963 הקים עם יוסי בנאי ואבנר 
חזקיהו, את ''תיאטרון העונות'', שבמסגרתו העלה כמחזאי-במאי את הנסיכה 

האמריקאית.
הגשש החיוור  ביים את מחזותיו. בנוסף כתב מערכונים להצגות  ואילך  מכאן 
הרבה  לשווארמה.  וקנטטה  גשש  סינמה  כמו  מתוכניותיהם  אחדות  וביים 
בגדי המלך, הנסיכה האמריקאית,  כמו:  ונסיכים  עוסקים במלכים  ממחזותיו 

הכלה וצייד הפרפרים ואדי קינג.
יפו, המהפכה והתרנגולת, לוקאס הפחדן, הנפטר  הצוענים של  נוספים:  מחזות 
המתפרע, נפוליאון חי או מת. לשחקנית חנה רובינא כתב מחזה במיוחד בשם 
כן כתב אלוני קובץ  דודה ליזה, שבו היא שיחקה את התפקיד הראשי. כמו 
פרוזה בשם רשימותיו של חתול רחוב. ב-1950 זכה בפרס מטעם עיתון ''הארץ'' 
הינשוף  לאור ספרו  יצא  ב-1957  והאיכר.  המשורר, החייל  סיפורו הקצר  על 
הביצה. מכאן  באותה שנה תרגם את המחזה  סיפורים קצרים.  ובו ארבעה 
ביניהם:  שונים.  ועיבד למעלה מ-100 מחזות עבור תיאטראות  ואילך תרגם 
ליזיסטרטה, חזיונות סימון מאשאר, גנרל קישוט, הקרנפים, ארלקינו ע"פ קומדיה 
רולטה צרפתית, הגברת  יצא לצוד בצד,  צייד  נישואין, רביזור,  דל'ארטה, עסקי 
ילד טוב ראוי לקצת חסד, אנה כריסטי, קולי קולות קלים,  הזאת ממקסים, כל 
חקירה חוזרת בעניין מותו המוזר של אנרכיסט מפוקפק, דודתו של צ'רלי, גם הוא 
באצילים, החולה המדומה, ממשלת נשים, משרתם של שני אדונים, אמנות, אותלו 
והנשים העליזות מוינדזור. ביים את יוסי בנאי באין אהבות שמחות, מאזן האהבות, 

שירים מן הקיץ של החורף שעבר וכתב את דברי הקישור.
ב-1996 זכה בפרס ישראל.
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אודי בן משה בימוי 
בוגר הסטודיו למשחק ניסן נתיב תל אביב. שיחק שתי עונות בתיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער 
ושש עונות בתיאטרון חיפה. במאי הבית בתיאטרון החאן 2006-2011. בימוי - בתיאטרון בית ליסין: 
טרטיף, אילוף הסוררת )פרס הקומדיה של השנה 2016(, ההצגה חייבת להיגמר. בתיאטרון תמונע: 
נוימן - אגדת חיילים. זוכה פרס התיאטרון להצגת הפרינג' של השנה. בתיאטרון אורנה פורת לילדים 
ובמאי השנה  )פרס הצגת השנה  הרטיטי את ליבי  זוהרה. בתיאטרון הקאמרי:  שמוליק של  ולנוער: 
)פרס הצגת השנה  מעגל הגיר הקווקאזי   ,)2008 )פרס במאי השנה  הנפש הטובה מסצ'ואן   ,)2007
2009(, אורזי מזוודות, בית ספר לנשים, אמא קוראז', כולם רוצים לחיות, גם הוא  בהעלאה מחודשת 
באצילים, כטוב בעיניכם, מלון רנדוו, מהומה רבה על לא דבר. בתיאטרון החאן: הקיץ, נשואים )פרס 
הקומדיה של השנה 2007(, בידרמן והמציתים, בעלי המתוק ואשתי היקרה, הנסיכה האמריקאית )פרס 
)פרס הקומדיה של השנה  הקסם הגדול, תעלולי סקפן   ,)2009 הצגת השנה להעלאה מחודשת 
2009(, הלילה ה-12, החולה המדומה )פרס הקומדיה של השנה 2012(, המצליחים, האנשים העליזות 
ביז'אווי. מלמד  ליזיסטרטה עיבוד משותף עם אלי  נפוליאון חי או מת. בתיאטרון הבימה:  מוינדזור, 
בסטודיו למשחק ניסן נתיב תל אביב. זוכה פרס רוזנבלום 2008, זוכה פרס יוסף מילוא 2008, 2010. 

מונה לאחרונה למנהל האמנותי של תיאטרון החאן בירושלים.

סבטלנה ברגר עיצוב תפאורה
בוגרת ביה״ס ע״ש גרקוב )רוסטוב, רוסיה(, והחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב. בין עבודותיה בעיצוב 
תפאורה – בתיאטרון בית ליסין: עקר בית, מדליה להארי, מלך הכלבים, הים הכחול העמוק. בתיאטרון 
ויוליה, רוחות, רק  ידע. בתיאטרון באר שבע: גרין מייל, רומיאו  סוס אחד נכנס לבר, עד לא  הקאמרי: 
אתמול נולדה, למה לא באת לפני המלחמה, דונה פלור נשואה לשניים. בתיאטרון הבימה: קוריולאנוס. 
בתיאטרון החאן: הנשים עליזות מוינדזור, דוד ואניה, החולה המדומה, חוקר פרטי, גן הדובדבנים, הנסיכה 
נישואים, קיץ, אושר, צל חולף, מותו של אנארכיסט.  האמריקאית, אהובת הדרקון, אותלו, מצליחים, 
בתיאטרון גשר: הלילה ה-12. בתיאטרון חיפה: איש הכריות, מחיר הכבוד, משהו למות בשבילו. במדיטק: 
הכיתה המעופפת, מומו, אמיל והבלשים, יותם ויעלי, ספר הג'ונגל. בידישפיל: אלוהים. אדם ושטן. עיצוב 
תלבושות - בתיאטרון באר שבע: גן הדובדבנים, אבודים ביונקרס, עפיפונים, הרולד ומוד, הגיבן מנוטרהדם, 
קוריולאנוס, מירל'ה אפרת,  שונאים-סיפור אהבה. בהבימה:  בתיאטרון גשר;  טירונות בלוז, בין חברים. 
משפחה עליזה, פירורים, ארטון וטנגו. בתיאטרון חיפה: איש הכריות, מחיר הכבוד, שלוש מסיבות, אירמה 
לה דוס, המקום ממנו באתי. ביידישפיל: אהבה אחרונה, חזן מווילנה, ילדי הצל. זוכת פרס הבמה לילדים 

ונוער לשנים 2009-2008 על אמיל והבלשים.

זיו וולושין עיצוב תאורה
בוגר סמינר הקיבוצים בתיאטרון. בין עבודותיו - בתיאטרון בית ליסין: מלאכת החיים, סיפור ישן חדש, 
הר לא זז, הוא הלך בשדות, הקומה השלישית, מלך הכלבים, הסודות, הים הכחול העמוק. בתיאטרון 
הבימה: החוטם, כוכב יאיר, ארץ חדשה, הסוחר מוונציה, לא אשנא, השבועה, הקמצן, אלוהים מחכה 
בתחנה, חשמלית ושמה תשוקה, יהוא, עשר דקות מהבית, יחסים מסוכנים, קוריולנוס, סיפור פשוט, לבד 
בברלין. בתיאטרון חיפה: משהו למות בשבילו, בומרנג, זוג פתוח. בתיאטרון גשר: החיים בשלוש גרסאות, 
המחברת הגדולה, רודף העפיפונים, חוות החיות. בתיאטרון באר שבע: הכל בגן, חבלי משיח, רק אתמול 
נולדה, בין חברים, הצעה מגונה, רומאו ויוליה, פרק ב׳, הרולד ומוד, גרין מייל. בתיאטרון יפו: אח אח בום 
טראח, סיפורי גילגמיש פרס התאורה, פסטיבל חיפה 2003, 2004, אישה בחולות פרס התאורה, קיפוד 
הזהב 2006. בתיאטרון אורנה פורת: הקסם של אורנה פרס תאורן הצגות ילדים. תיאטרון נוצר: ערבה 
המכשפה בבית ממול פרס התאורה, פסטיבל חיפה  2012. במדיטק:  פרס התאורה, קיפוד הזהב 

2012. זוכה פרס התיאטרון הישראלי  2016 על עיצוב תאורה להר לא זז.

אורנה סמורגונסקי  עיצוב תלבושות
בוגרת אוניברסיטת תל אביב, החוג לתיאטרון. בין עבודותיה בעיצוב בתיאטרון - בתיאטרון בית ליסין: 
אמנות, סילביה, שבעה, ספר הג'ונגל, ערפל, טוב, המים זוכרים, ז'קו, ארוחה עם חברים, אלטלנה, תאונה, 
הקונצרט, מבזק חדשות, סליחות, מה עושים עם ג'ני, אונור, פלדה, נערי ההיסטוריה, תנאים של חיבה, 
מראה מעל הגשר, סוסים על כביש גהה, עובד בשביל שניים, אלה גרוסמן, על אהבה וחברות, ביבר 
הזכוכית, אילוף הסוררת, חוף דייטונה, השחקנית, לצאת מהארון, האורחת, קוראים לו מלך, ההצגה 
חברות  )בשיתוף הקאמרי(, חיית מחמד, השקר. בתיאטרון הקאמרי:  חייבת להיגמר, החדר האחורי 
הכי טובות, הורדוס, ליזיסטרטה 2000, הרב קמע, אשה בעל בית, מילאנו, המפיקים, מותו של סוכן, יומן 
חוף ברייטון, כנר על הגג, היה או לא היה, תרה, ינטל, הבדלה, גטו, איחש פישר, האריסטוקרטים, סוף 
טוב, קברט, סטמפניו, ריצ'רד השני והשלישי, רומן משפחתי, מקבת, שיגעון באופרה )בשיתוף ת. חיפה(, 
דבר מצחיק קרה, מקבת, הפושעים החדשים, גורודיש, חולה אהבה משיכון ג', ציד המכשפות, המורדים 
)בשיתוף הבימה(, רומאו ואמא. בתיאטרון הבימה: חבילות מאמריקה, תמרה, כולם אוהבים את אופל, 
ציד המכשפות, הדיבוק, מועדון האלמנות העליזות, התקווה. בתיאטרון חיפה: להיות או להיות, אותלו, 
ומוריץ, נחמן, המלאך  מקס  המתחזה. במדיטק:  בתיאטרון באר שבע:  הכפיל, המיליונרית מנאפולי. 

)בשיתוף בית ליסין(. עיצבה תלבושות לאופרה נבוקו בטוקיו.

אסף רוט מוסיקה 
וניצח על  ניגן  והמוסיקה הקלאסית.  בזירות התיאטרון, הרוק-פופ  מוסיקאי רב-תחומי הפעיל 
גורודיש, גבירתי הנאווה. הלחין את  סיפור הפרברים, גטו, מעגל הגיר הקווקזי,  המוסיקה בהצגות: 
המוסיקה להצגה הנסיך מפלסטלינה שזכתה בפרס ראשון בפסטיבל חיפה להצגות ילדים. הופיע 
כסולן בכלי הקשה ברחבי אירופה, במזרח הרחוק ובארה"ב. שיתף פעולה עם יוצרים ישראלים רבים 
ביניהם: יוני רכטר, ברי סחרוף, ריטה, שלומי שבן, רמי קליינשטיין וערן צור. מנהל מוסיקלי של מופעי 

ספרות ושירה עם מיטב המשוררים בארץ.

אריאל וולף עיצוב תנועה
בוגר בית ספר למשחק ניסן נתיב תל אביב, 2010. בוגר בית הספר לריקודים סלונים "ארתור מארי" 
שחקן בלהקת תיאטרון "החאן". בין עבודותיו בכוריאוגרפיה – בתיאטרון הבימה: קח את אבא שלך 
ולך לעזאזל, מסעות הדוד אריה. בתיאטרון הקאמרי: מהומה רבה על לא דבר. בתיאטרון החאן: נפוליון 
חי או מת, חלום ליל קיץ. בתיאטרון באר שבע: בימינו לא יוצאים לדו קרב. בתיאטרון גשר: איי לאב יו 
לנצח אבל. בתיאטרון היידישפיל: שירי גן עדן, אדיפוס שמדיפוס. מוזיאון תל אביב: החולד הקטן. סטודיו 
ניסן נתיב תל אביב: אורזי מזוודות. בבית צבי: אורידיקה, המתלבט, קופסה שחורה. כוריאוגרף ושותף 
יוצר בסטודיו יורם לוינשטיין: סקס, סרטים וגעגוע. בימוי – בתיאטרון הקוביה: תיאורמה. בפסטיבל עכו: 
הליוגבלוס. זוכה פרס קיפוד הזהב 2016 על עיבוד תיאורמה. זוכה פרס כוריאוגרפיה להצגה קברט 

וולטיר, זוכת פסטיבל תיאטרון רחוב בת ים 2011.

יוצרים
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לירון ברנס פלורינדו ארטוזי
בוגר הסטודיו למשחק ניסן נתיב, 2001. בין ההצגות בהן השתתף – בתיאטרון בית ליסין: האבא, השחקנית, 
אהבת מוות, ההצגה חייבת להיגמר. בתיאטרון החאן: קריפס, מילה של אהבה, מלחמה על הבית, בגידה, 
חטא, חיל פרשים אנו, הקמצן )מועמד לפרס התיאטרון לשחקן המבטיח(, אושר, מאכינל, הזמרת הקירחת, 
המצליחים, בידרמן והמציתים, אישתי היקרה בעלי המתוק, הקסם הגדול, סדר עולמי חדש, גן דובדבנים, 
אגדת  מר קולפרט,  הלילה השניים עשר, אוכלים, משחק של אהבה ומזל, הדלת ממול. תיאטרון פרינג׳: 
חיילים - זוכת קיפוד הזהב לשנת 2004. בטלוויזיה: החיים זה לא הכל, אגדת דשא, אולי הפעם, הכל דבש, 
שירות חדרים, קוויקי, חשופים, סרוגים, חטופים, בלתי הפיך, אנחנו על המפה, משפחה טובה, שכונה 3, יש 
לה את זה. בקולנוע: סיפור של קיץ, איים אבודים, עץ לימון, מעבר להרים ולגבעות, מילים נרדפות. זוכה 

פרס קיפוד הזהב בתפקיד משנה על תפקידו במר קולפרט.

אופיר וייל דוקטור לומבראדי
בוגר בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי, 2006. בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון בית ליסין: חלום 
של לילה בלב קיץ, תמונות יפואיות, המלאך )בשיתוף המדיטק(, מנדרגולה, שיינדלה, מכולת )בשיתוף 
הקאמרי(, המוגבלים, הוא הלך בשדות, ההצגה חייבת להיגמר. בתיאטרון הספריה: טירונות, ינטל, תשוקה, 
יעקבי ולינדנטל. בתיאטרון הסמטה: זעמו הגדול של פיליפ הוץ. בתיאטרון אורנה פורת: מסך הברזל, 
מעלה הקרחות. בתיאטרון המדיטק: אריה הספריה. בעמותה לקידום תיאטרון חני: איזה נוער. בטלוויזיה: 
המובילים, מתלהבת, השוטר הטוב, על הספקטרום, לה פמיליה, קלמרים. בקולנוע: שליחותו של הממונה 

על משאבי אנוש, צירלסון, סוף עידן התמימות.

יניב ביטון טרופלדינו
2004. בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון בית ליסין:  בוגר בית הספר לאמנויות הבמה בית צבי, 
המוגבלים, אילוף הסוררת, לצאת מהארון. בתיאטרון הקאמרי: סיראנו דה ברז'ראק, פופר, קומדיה של 
טעויות, משרתם של שני אדונים, כסף עובר ושווא, ע' 17, יתוש בראש, רוזנקרנץ וגילדנשטרן מתים, פלונטר, 
המלט. בטלוויזיה: היהודים באים, המדרשה, לה פמיליה, הבורר, הקלמרים, צחוק מעבודה, ניו יורק, אלנבי, 

נבחרת ישראל בטלויזיה. בקולנוע: שושנה חלוץ מרכזי, הזמן שנותר, תל אביב על האש. 

יובל ינאי פנטלון
בוגר הסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין, 2007. בין ההצגות בהן השתתף – בתיאטרון בית ליסין, 
ההצגה חייבת להיגמר, מלך הכלבים. בתיאטרון גשר: במנהרה, חמישה קילו סוכר, יאקיש ופופצ׳ה, יונה 
ונער, פציעות קטנות, הלילה ה-I love you ,12 לנצח, אבל..., דון קיחוטה, ספר המלך דוד, כפר, מסעות 
אודיסאוס, רביזור, שש דמויות מחפשות מחבר, דון ז׳ואן, פיניטה לה קומדיה, החיים בשלוש גרסאות, ועוד. 
בטלוויזיה: משפחה לא בוחרים, מעצר בית, השמיניה, נעלמים, שבעים מיליון סיבות לאהבה, כבודו, השוטר 
הטוב, The Greenhouse Academy של Netflix, קמפיין הפרסומות של רכבת ישראל ועוד. בקולנוע: 
גולם, לוויה בצהריים. זוכה פרס השחקן המבטיח לשנת 2007 בפסטיבל עתיד התיאטרון. כמוסיקאי 
החיים  ההצגה חייבת להיגמר. בתיאטרון גשר:  הלחין מוסיקה להצגות ביניהן - בתיאטרון בית ליסין: 

בשלוש גרסאות, אותלו. בסטודיו למשחק של יורם לוינשטיין: בן בהפתעה, דלתות, כל הזעם הזה ועוד.

יותם קושניר סילביו
בוגר בית הספר לאמנויות הבמה סמינר הקיבוצים, 2016. בין ההצגות בהן השתתף - בתיאטרון בית 
שלמה המלך ושלמי הסנדלר,  בתיאטרון הבימה:  אילוף הסוררת, הזוג המוזר - הגרסה הנשית.  ליסין: 
קוויאר ועדשים, רעל ותחרה, החייל האמיץ שוויק. בתיאטרון יפו: סעדון אל מג’נון. בתיאטרון תהל: ברקיע 

השביעי. בטלוויזיה: אליפים, פצועים בראש.

שירן הוברמן סמרלדינה
בוגרת הסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוישטיין, 2016. שירתה בצבא בלהקת הנח״ל. בין ההצגות 
צ'רלי  הלימודים:  במסגרת  הסודות.  להיגמר,  חייבת  ההצגה  ליסין:  בית  בתיאטרון   - השתתפה  בהן 
צ'פלין, הלוויה חורפית, baby, מופע שירי הגבעטרון, אלוהי הקטל. המחזמר תקרא תצליח בשיתוף ערוץ 
הילדים. בתיאטרון גושן: בן המלך והעני, האף של ואן גוך. בפילהרמונית: באופרה מעשה בשלושה אגוזים. 

בטלוויזיה: משיח, על הספקטרום, המלכות, ד״ר קראז.

יעל שטולמן קלאריסה
בוגרת הסטודיו למשחק ניסן נתיב ירושלים, 2015. בין ההצגות בהן השתתפה - בתיאטרון האינקובטור: 
גידי-מחזמר בהקיץ, אלחנדרו, מה שחשוב באמת, חלפון 6 - עאלק מחזמר, סטנגה, אני סנדוויץ'. בתיאטרון 

מיקרו: הסערה. בטלוויזיה: בסדרה שאטו עין כרם. בקולנוע: בסרט הקצר מזל טוב מר בראון, החלמה.

סיון ששון באטריסה רספוני
 – בין ההצגות בהן השתתפה  2000. שירתה בתיאטרון צהל.  נתיב,  ניסן  בוגרת הסטודיו למשחק 
בתיאטרון הבימה: מלחמה כמו במלחמה, משרתם של שני אדונים, צורה לאהבה, אליס ארץ הפלאות, 
זמן אמת, מונולוגים מהואגינה, קומיקאים, חתונה מושלמת )זוכת פרס שחקנית המשנה ע״ש שמוליק 
סגל(, 39 המדרגות, אוגוסט - מחוז אוסייג, כי בנו בחרת. בתיאטרון הפרינג׳: מר קולפרט. בלונדון, אנגליה: 
קו-פרודוקציה של היאנג-ויק ושיבר חור קומפמני The beloved. בטלוויזיה: טירונות, ערוץ הילדים - 
הנחייה אולפן חי, מיכאלה, טיוליולים סדרת תוכניות לילדים, קרובים קרובים פרק איחוד. בקולנוע: ללכת 

על המים.

גל דורנפלד מלצר א'/סבל א'
2017. בין ההצגות בהן השתתף – במסגרת הלימודים:  ניסן נתיב תל אביב,  בוגר הסטודיו למשחק 
תפילה, מעגל הגיר הקווקזי, האשליה, הגברת הזאת ממקסים, עיר אלקטרונית. התיאטרון החופשי לילדים 

בשיתוף המכון למורשת בן גוריון: דוד ובן גוריון.

עדי זאק מלצר ב'/סבל ב'
בוגר הסטודיו למשחק ניסן נתיב ירושלים, 2017. בין ההצגות בהן השתתף - במסגרת הלימודים: עבודת 
הריון ראשון. בטלוויזיה:  הכהן, פופקורן, המלך אובו, בילי בי, אידיוטים. פסטיבל תיאטרון קצר בצוותא: 

תוכנית ילדים בערוץ 9, צחוק מהעבודה.

משתתפים
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Mambo Italiano 
by: Bob Merrill

Volare (Nel blu dipinto di blu) 
by: Franco Migliacci and Domenico Modugno

Nessun Dorma 
from: Turandot, Act 3
by: Giacomo Puccini

Nessun Dorma (instrumental) 
from: Turandot, Act 3
by: Giacomo Puccini

That's Amore
writers: Harry Warren, Jack Brooks
cover by: Music Factory

Czardas 
by: Vittorio Monti

Tarantella Napoletana 
by: Gioachino Antonio Rossini 

Waltz of the flowers 
by: P.I Tchaikovsky

La Gazza Ladra 
song: Overture
by: Gioachino Antonio Rossini

Flower duet 
from: Lakmé
by: Léo Delibes
 
Barcarola  
from: Tales of Hoffmann
by: J. Offenbach

השירים בהצגה
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מייסדת ונשיאת כבוד
ידידי בית ליסין:

ג'ני ברנדס

יו"ר ידידי התיאטרון:
הילה רהב

מנהלת ידידי התיאטרון:
תמר הררי

רכז ידידי התיאטרון:
חן תמיר

מייסדים
)12,000 ש"ח ומעלה(

ידידים
)4,500 ש"ח(

אלי ליאון עו"ד
ארליך עדי ואמיתי
ברנדס ג'ני וחנינא

גולדמן סיגל ואמיר
דותן ורדה ובעז

דנקנר אורלי ונוחי
הורביץ דליה ואלי ז"ל

זהר נילי ואלי
חודורוב פארה ועופר

חכים דורית וקרמר שלמה
טוקטלי ד"ר עדנה
מלצר דורית וארז

סגל נטע
פדרמן ליאורה ומיכאל

פרופר סוזי ודן
צלרמאייר מיכל ומיכאל

רכבי מיכל ויובל
שגיא ליזיקה ועמי

שטיינדלינג סוזאנה
שקד שושנה וישעיהו

2 תרומות בעילום שם
תרומה מיוחדת לכבודה

של ג'ני ברנדס

אבידן-בריר ברוריה וד"ר אברהם בריר
אבן-עזרא יעקב

אדלר רונית וראובן
אהובי יגאל וגלית גוטמן

אהרוני קלרה
אופיר ד"ר סימה ופרופ' אבינעם

אור תאודור 
אחיעזר רותי

אייל רונית וויקטור
אלאלוף שרה

אלבין גליה
אל-יגור מלכה ויובל

אלמוג דר' יעל )זכאי( 
אלקון עדית

אלשיך ורדה ויוסי
אנג'ל ענת ואודי

אסף רות ואברהם
אקרמן אסתי

אריאל נורית וחיים
אתגר טליה ועמיהוד

בארינבוים נטלי וצביקה
בהט מרישה וג'ו

בוקשפן נורית 
ביגר אילנה ואברהם

ביצ׳צ׳ו ניצן ומירלה פררו 
בירן גינה ודני

בכרך יעקבי אסתר
בן ימי ברכה ורועי

בן עוזר רותי
בר שלמה
בראון גבי

ברון גבי
בר-טור ליאורה ורוני

ברנר אביבה 
ברנשטיין נתן

ברק נאוה וזינגר שלום
ברקת מיקי ושייקה

ברקת קרן ועירא
גבריאלי עדנה 
גולדנברג אורה

גוריון יפעת
גיבלי ד"ר אלישבע ובנימין ז"ל

גיזנפלד איריס ואורן
גייגר שרה ומיכאל

גייזלר עודדה ודן
גלאנץ טליה

גלבוע סולי וארנשטיין יורם
גלברד ברכה ויעקב

גליק נילי
גליקסמן דליה ויוסף

גמזו יעל וגיא
גרבינסקי דינה וישראל

גרוס מרים
גרוס ד"ר צביה ופרופ' יוסף

גרינבוים ורד ואילן

גרשון רזיאלה
דגמי הגר ועזרא

דוד גבריאלה
דורון גדליה

דורפמן-שוורץ טובה ושוורץ רביב
דרנגר ורד ואברי

הלפן אלי
הלקין אריאלה והלל

המבורגר אילנה ויאיר
המבורגר חנה וגדעון

הקר עדנה ועו"ד הרטבי זאב
הראל אורה וד"ר אביקם

הרטמן אסתי ואלקס
הרציאנו ד"ר לורט
וולטש טלי ועמוס
וורטהיים דרורית

ויסמן ברוריה ודודי
זקש רעומה ועופר
זרניצקי אורה ויוסי

חכמי יוסף
חנן פסיה ורו"ח אריה

חשין רות ומישאל
טולידאנו נירה

טייק עירונה ודוד ז"ל
טיסונה נעמי ושלמה

יונס חנה ואלי
יפו עליזה

כהן ז. מאיר
כץ מירי ואופיר

כרמון ציפה ואריק
להב דורית והלל

לוי רחל ויצחק
לוין תמר ויוחנן

לוסטרניק אורנה ואורון
ליבאי דוד, פרופ'

לימון גילה וצביקה
לין יהודית ועו"ד אוריאל

לנדאו ליאורה ואלי
לנדסמן גלית ויוסי

לסט רותי וגבי
לקנר ברוריה וד"ר אמיד רוני

מאור גליה ויהושע
מאיר נילי ושי

מאירוביץ' אילנה 
מולכו שלומית ויצחק

מטלון רותי וניסו
מיתר ג'וזיאן )צביה(

מיתר עופרה
מנגד ליאת וגל

מנור נורית ויואב
מנור רות ויצחק

מקוב ישראל
נאמן דליה ואייבי

סאמט ורדה וחיים
סגול טובה וסמי

סגל מרשה ומיכאל
סוארי עדיה ופרופ' יצחק

סיטון נורית וישה
סלונים תמי ואורי

סלע יהודית ואביאם
סלע שרה ופרופ' מיכאל

סמירה בתיה
עופר ליאורה 

עופר רותי
עידן רוחה ועודד

עמית טובי ופרופ' עמי
ענבר יהודית ואורי

פדני ענת ובני לזכרם של
פדני מלווינה ואורי

פדרבוש שלי וליאור
פדרבוש רותי ועקי

פדרמן רן וגרונדמן יסמין
פוקס רעיה ויצחק

פינס עודד
פישר ד"ר אלי

פישר דפנה וגדעון
פרי אסנת ויעקב

פרי נאוה
פרידמן נירה ואבי

פרלוק אורנה וד"ר חיים
פרנקל ענת ושמואל

צ'ורלי תמי
צ'חנובר יוסף

קונדה ציפי ואפרים
קראוס אגט וד"ר ברזניאק נפתלי

קריב אסי
רדו חנה ורוני

רהב הילה ורני
רוה תמי ויהודה
רוטלוי נלי ויאיר

רז אסתר
ריכטר מיכל וגלי

רפפורט עירית ופרי גלן
שביט יעל ושבתי

שביט )שטריקס( רינה ואילן
שחר זהבה ואריה

שטיר ישראלה ואינשטיין אבי
שטראוכלר בת-שבע

שיינמן דניאלה ודן
שמר אלה ואריאל

שפלר עופרה ורו"ח אלי
שרון ד"ר נעמי ורן

תאומים עירית ומשה
10  תרומות בעילום שם

F R I E N D S  O F  B E I T  L E S S I N  T H E A T R E

אגודת ידידי תיאטרון בית ליסין 
נוסדה באפריל 2006

לפרטים ולהצטרפות:
טל. 03-7255338

להצגה זו
 מנהלת הצגה:

נעה חמל
 מנהלי במה:

 זיו אורפז /
גיא קריספיל

 עובד במה:
שלומי נתנאל

 תאורה: 
פרננדו מאייחיקר/ 

אייל דרור עובדיה
 הגברה:

 מיכאל פרג/
סטס סוסינבקר

 מלבישה:
אולגה פרגמן

 פאנית:
אולגה מטאיסן 

 מתפעלת אביזרים:
ולריה גלוזמן

 ביצוע תפאורה:
שמעון אהרוני

 צילומים:
כפיר בולוטין
 עיצוב כריכה:
רקפת עיצוב

 הפקת תכניה:
מיכל גלעד

 עיצוב תכניה:
סטודיו אתי קלדרון

מנהלת התיאטרון: ציפי פינס
דרמטורג התיאטרון: אבישי מילשטיין

חברי ההנהלה 
הציבורית

ד"ר דב תמרי  - יו"ר

ערן אברהמי

פרופ' ניב אחיטוב

איל ארד 

רמי בן-גל

אופירה יוחנן וולק

אריה מנדל

עו"ד עינב קבאלה

אריאל קפון

מירי רובינו 

סמנכ"ל שיווק:
מיכה וייסמברגר

מנהל משאבי אנוש:
יוסי זוידוביץ

מנהל כספים:
גבי ברנע

מנהלת הפקות ותפעול:
כנרת צור 

יעוץ משפטי:
עו"ד נחום פיינברג

עו"ד מיכל רוזנבוים

עו"ד עמית מנור

שחקני התיאטרון 
לעונת 2018-19 )לפי סדר א-ב(

מנהלה
מנהלת לשכת מנכ"ל: ענת נתנזון

מנהלת מח' מכירות:
עירית סוחוניצקי

דוברות ויחסי צבור: זיוה סידון
מנהלת פרסום: מיכל גלעד

מנהלת מכירות חוץ: נועה דקל
מחלקה חינוכית:

רועי שולברג
מנהלת מח' מנויים: לילך פנחס

מחלקת מנויים: דורית מוסבי,
מאיה סברוב
מכירות בית:

ארז חיימוביץ, סימי מאירסון,
יהודית רוקבן

מרכזת תפעול המחלקה הטכנית 
ומשאבי אנוש: נגה חליף 
מנהלת חשבונות ראשית:

מרב כהן
חשבת שכר: לורה מולדצ'סקי

מח' הנהלת חשבונות:
זוהר פורמן, טלי חובב

מנהל מח' שיווק טלפוני:
שגב תומר

מח' שיווק טלפוני:
רוני בן רימון, מריה בנגרט,
בתיה גמליאל, זאבי זוהר,

יפית טרייסמן, ציפי לסינגר, 
מרים כספי, תמר רון, אלקה שלו

מנהל שרות לקוחות:
טל ימיני

נציגי שרות לקוחות:
סהר אהרון, שי אהרוני, מירה ביסון, 

רות בן-דת, עומר בשארי, מורן גבע,  
שרה גלעם, שי חבה, דניאל לוטין, 

שירה מאזה, עדי קוראל,
אורית קרואני, גיא רום
מרכזיה: דבורה אהרון

אחראי סדרנים: מיכאל מיימודס
אחזקת בניין ומחסן:

משה גנץ, יצחק ברוך

מנהל הצגה ראשי: אלן פיטלוק
מנהלי הצגות: כנען אליאל, מורן גבע, 

 אורנה דויטש, לירון דן, נעה חמל,
רולי יקואל, אסף פרידמן, ארז שפר

צוות טכני
מנהל ייצור: ישעיהו ביבלש
מנהל טכני: אלברטו בנדר

מנהלי במה: זיו אורפז, נביל טאפש, 
דניאל לוין, אברהם נתנאל, ליאור סאלם,

סטניסלב סווטקין, מטיאס סטוליאר
אבישי עשור, גיא קריספיל, נחום רז

עובדי במה: אופיר אוחיון, יניב אלבז, 
דניאל ברק, יהודה גרוס, אלון כליף, 

שלומי נתנאל, דן פאו, דודו פייזל,
יבגני שמואלביץ׳

מנהל מח' תאורה: ראובן וולנר
תאורנים: שוקי אבו-חצירה,

 אלכס בנסמן,  ניל גולדשטיין,
 ניסים דלרייה, שי דלרייה, שמואל הס,

יוני לביא פרננדו מחאיקר, זאב נבון,
אולג סטפנוב, ליאור עזרא, אייל דרור,

דולב ציגל, קוסטה רייבסקי
מנהל מח' הגברה: תמיר אלפיה

הגברה: דניס אוסנקין, רז בליצבלאו, 
ויטלי בצ׳קו, יוסף דולב, טל חפץ,

סטס סוסניבקר, אבישי אשור,
טל פורטנוי, מיכאל פרג, אורן פרי,
רם קציר, שרון ראובן, יורי שכנוביץ

מנהל ייצור: רמי דקל
אביזרים: יהודית בולקיאר

מנהלת מח' הלבשה: מיכל אלוני
מלבישות, רקוויזיטיות, פאניות:

פאנית ראשית: אולגה מטאיסן, 
ג'ני אדלרבאום, מאיה גיא, ולריה גלוזמן, 

 נטלי חתוכה, דנה כהן, יעלה מירוז, 
 ענבל מאיר, לידיה סמנקובסקי, 

אסיה נלן, אולגה פרגמן, אלונה קומינה, 
ליאורה רון, יוליה שמילוב, אירנה שפיצר

אחראי בטיחות: איציק סלחג'י

הפקה

יונה אליאן-קשת
אורטל אוחיון

אורי אוריין
טלי אורן

חנה אזולאי-הספרי
מגי אזרזר

נעמה אמית
גילת אנקורי

בר אקרמן
משה אשכנזי

יניב ביטון
עופרי ביטרמן

נעה בירון
פלורנס בלוך

דורון בלנק
אור בן מלך

לירון בן ששון
נמרוד ברגמן
ליליאן ברטו
לירון ברנס

מירי בש
ששון גבאי

שירי גדני
ירדן גוז

לימור גולדשטיין
ליאת גורן
עדי גילת

ליאור גרטי
אלינור דוד

גל דורנפלד
טל דנינו
אילן דר

דיקלה הדר
שירן הוברמן
רמי הויברגר

דניאל היב
אלירן הרוש
ידידיה ויטל

אופיר וייל
עמי ויינברג

גיל וסרמן
יעל וקשטיין

עדי זאק
תום חגי

יורם טולדנו
שלומי טפיארו

גדי יגיל
יובל ינאי

שירלי לב-ורטהיימר

נעמי לבוב
גיא לואל

יניב לוי
אורי לייזרוביץ

אליה לסרי
חי מאור

יפעת מאור
לורין מוסרי

מוני מושונוב
דניאל מייזלר

רבקה מיכאלי
קרן מרום

דב נבון
נדב נייטס

ויקטור סבג
יניב סוויסה

דנה סמו
אנה סנגר

עומר עציון
אביב פנקס

הילה פלדמן
אנה צוקרמן

ישראל קוג׳ינסקי
יותם קושניר
אבי קושניר

מעין קילצ׳בסקי
נתי קלוגר

הדס קלדרון
מאי קשת

אגם רודברג
עידו רוזנברג

עופר רוטנברג
מעין רחמים
סנדרה שדה
יקיר שוקרון

הדר שחף
רון שחר

יעל שטולמן
מיכל שטמלר
ניר שטראוס
שרי שימחוב

נעמה שפירא
סיון ששון
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תיאטרון בית ליסין
מייסודה של ההסתדרות הכללית. פועל בסיועם של: משרד התרבות והספורט, עיריית תל-אביב-יפו

רח' דיזנגוף 101 ת"א, המשרדים: בית כלל, רח' דרויאנוב 5 ת"א 
 www.lessin.co.il 03-5241333 :טלפון: 03-7255300 קופה: 03-7255333 פקס

השקר
מאת פלוריאן זלר

תרגום: דורי פרנס 
בימוי: ליאור אשכנזי

הזוג המוזר
הגרסה הנשית
מאת ניל סיימון

תרגום: שלמה מושקוביץ 
בימוי: רוני פינקוביץ'

ההצגה חייבת להיגמר
מאתי הנרי לואיס,

ג'ונתן סאייר, הנרי שילדס
תרגום: גור קורן, מורן רוזן,

אודי בן משה

מר גרין
מאת ג׳ף בארון

תרגום: עידו ריקלין
בימוי: נתן דטנר

שיעורי ריקוד
מאת מארק סנט ז'רמן

תרגום: אלי ביז'אווי

אוסלו
מאת ג׳יי טי רוג׳רס

תרגום: אבישי מילשטיין
בימוי: אילן רונן

חיית מחמד
מאת פרנסיס וובר
תרגום: אלי ביז'אווי

בימוי: אלון אופיר

מחזאות ישראלית

מחזאות בינלאומית

רפרטואר                   2018-19 

הים הכחול העמוק
מאת טרנס ראטיגן
תרגום: עידו ריקלין

בימוי: אלון אופיר

אנשים, מקומות ודברים
מאת דנקן מקמילן
תרגום: עידו ריקלין

בימוי: רוני פינקוביץ'

משרתם של שני אדונים
מאת קרלו גולדוני

נוסח עברי: ניסים אלוני
בימוי: אודי בן משה

לא משלם לך
מאת אדוארדו דה-פיליפו

תרגום: אלון אלטרס
בימוי: רוני פינקוביץ'

הסודות
מחזה ישראלי חדש

מאת הדר גלרון
בימוי: כפיר אזולאי 

היורשת
מחזה ישראלי חדש

מאת גורן אגמון
בימוי: אלון אופיר

מרלן
מחזה ישראלי חדש

מאת שרה עזר

המוגבלים
מחזה ישראלי חדש

מאת גור קורן
בימוי: גלעד קמחי

הקומה השלישית
מאת אשכול נבו

מחזה: דפנה אנגל-מחרז
בימוי: מאיה ניצן,
אלה ניקוליבסקי

שבעה
מאת שמואל הספרי

בימוי: כפיר אזולאי

האורחת
מחזה ישראלי חדש 
מאת סביון ליברכט

בימוי: ציפי פינס

מלך הכלבים
מחזה מאת

יואב שוטן-גושן
ועירד רובינשטיין

עפ"י ספרו של שלום אש
בימוי: עירד רובינשטיין

החדר האחורי 
מחזה ישראלי חדש

מאת עדנה מזי״א
ובבימויה

בשיתוף הקאמרי

פולישוק
מחזה מאת

שמואל הספרי ובבימויו
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חברי מועדון הלקוחות 
של מזרחי-טפחות

נהנים מֹכח 
של קבוצה 

עם כרטיס פתוח 
לתרבות

lifestyle. כל המוצרים  ולמעט  ידי בית העסק  התשלום באמצעות הכרטיס של מזרחי טפחות למעט סוגי כרטיסים שאינם מכובדים על 
והשירותים באחריות הספק בלבד. הבנק שומר לעצמו את הזכות להסיר בתי עסק מהרשימה או לשנות את שיעורי ההנחה. לקבלת מידע 

www.mizrahi-tefahot.co.il/Hacartis מלא ומעודכן, לרבות על התנאים לקבלת ההטבות, יש להיכנס לאתר המועדון בכתובת

mizrahi-tefahot.co.il/hacartis
לרשימה המלאה והמעודכנת היכנסו לאתר

מגוון הנחות בתיאטרון, במחול, במוסיקה ובקולנוע
מחכות לכם באתר הכרטיס

בנוסף להטבות חברות כרטיסי האשראי

*8860

תיאטרון חיפה 
תיאטרון יוצר שינוי
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THE SERVANT

OF TWO 
MASTERS

BY CARLO GOLDONIHEBREW VERSION: NISSIM ALONI

Directed by: Udi Ben Moshe
Set Design: Svetlana Berger
Costumes Design: Orna Smorgonsky
Music: Asaf Roth
Lighting Design: Ziv Voloshin
Ariel Wolf: Movement Direction
Assistant Director: Cnaan Eliel

 Cast
Yaniv Biton - Truffaldino
Liron Baranes - Florindo Aretusi
Yuval Yanai - Pantalone
Sivan Sasson - Beatrice Rasponi
Ofir Weil - Dr. Lombardi  
Shiran Huberman - Smeraldina
Yotam Kushnir - Silvio
Yael Sztulman - Clarice
Gal Dorenfeld - First Waiter/First Porter
Adi Zak - Second Waiter/Second Porter
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